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З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-15-661 / 04.11.2020 г. 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал. 4 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.63, ал.1 и 
ал.4 и чл.63в от Закон за здравето, Заповедите на Министъра на здравеопазването, издадени 
във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, 
удължена с Решение № 378/12.06.2020г., Решение № 418/25.06.2020г., Решение № 
482/15.07.2020г., Решение № 525/30.07.2020г., Решение № 609/28.08.2020г. и Решение № 
673/25.09.2020г. всички на Министерски съвет на Република България, Решение от 
04.11.2020г. на Общински кризисен щаб на община Първомай и във връзка със зачестилите 
случаи на потвърдени положителни проби за коронавирус на територията на община 
Първомай  

НАРЕЖДАМ: 

I. С цел да се ограничи разпространението на COVID-19 на територията на община 
Първомай, въвеждам следните по-строги противоепидемични мерки на територията на 
общината, считано от 04.11.2020г. до 20.11.2020г., включително: 

1. Преустановява се провеждането на всякакви образователни, културни и развлекателни 
мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия по танцово, изобразително, 
творческо и музикално изкуство и др.). 

2. Преустановява се провеждането на танцови, спортни и други тренировъчни мероприятия 
на закрито. 

3. Допуска се провеждането на индивидуални тренировки на закрито при спазване на 
всички противоепидемични мерки и редовна дезинфекция и проветрение на помещенията.   

4. Допуска се провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия с 
тренировъчен и състезателен характер на открито, без публика и при спазване на всички 
противоепидемични мерки. 

5. Забраняват се груповите занимания в читалищата, групови самодейни изяви и репетиции. 
6. Преустановяват се групови извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, 

както и присъствени занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, 
организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на 
дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на 
образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни 
паралелки.  

7. Преустановяване на присъствени занимания в Център за обществена подкрепа – 
гр.Първомай 

8. Преустановяват се групови екскурзии и посещения на туристически обекти, 
организирани от юридически и физически лица.  
     9. Преустановяват се всички допълнително избираеми форми / занимания (танци, езици, 

рисуване) в Детските градини на територията на община Първомай. 

 II. Срокът определен в т.I може да бъде променян с изрична заповед в зависимост от 

развитието на епидемичната ситуация в страната, областта и общината. 



 III. При изпълнение на своите правомощия създавам следната организация за контрол 

върху спазването на мерките от гражданите и юридическите лица на територията на община 

Първомай, посочени в настоящата заповед: 

1. Лицата, посочени в Заповед № РД-15-653/28.10.2020г. на Кмета на община Първомай, 

следят за изпълнението на мерките в определените им с нея райони и при констатиране на 

нарушения, уведомяват органите на РУ на МВР и РЗИ – Пловдив.  

2. Органите на РУ на МВР и РЗИ – Пловдив да следят за спазването на 

противоепидемичните мерки в рамките на своите правомощия. 

Д О П У С К А М : 

Предварително изпълнение на настоящата заповед поради необходимостта от защита на 

особено важни обществени интереси, а именно да се ограничи  разпространението на COVID-

19  и  осигури здравето на гражданите на територията на община Първомай. 

Предварителното изпълнение се налага и за да се избегне колизия между заповедите на 

Кмета на Община Първомай и заповедите на Министъра на здравеопазването, издадени във 

връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България.  

На основание чл.60, ал.5 от АПК настоящото разпореждане за предварително изпълнение, 

може да се обжалва чрез кмета на Община Първомай  пред АС Пловдив  в тридневен срок от 

съобщаването му. 

Настоящата Заповед да се обяви публично, чрез публикуване на сайта на община 
Първомай. 

Препис от заповедта да се връчи на председателите на читалища на територията на община 
Първомай, на заместник-кметовете и Секретаря на община Първомай, кметовете на кметства, 
кметски наместници и специалисти „Организационен” на територията на община Първомай за 
сведение и изпълнение. 

Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РУ гр.Първомай и Директора на РЗИ – 
Пловдив за сведение и изпълнение.

Препис от Заповедта да се връчи на Областен кризисен щаб Пловдив за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете и на Секретаря на 
община Първомай. 

     На основание чл. 149, ал.1 от АПК  настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на 

АПК в 14 - дневен срок от съобщаването й.   

НИКОЛАЙ  МИТКОВ
Кмет на Община Първомай  


